
LINK AMPLIACIÓ INFORMACIÓ CERTIFICAT 
DE PROFESSIONALITAT D’ACTIVITATS DE 
LLEURE INFANTIL I JUVENIL 

CP DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS DE LLEURE 
INFANTIL I JUVENIL (MONITOR/A DE LLEURE) 
MODALITAT PRESENCIAL TARDES - BORSA DE CANDIDATS- 
RESTEM A L’ESPERA DE LA RESOLUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
INICI: 07/02/2022 
FINALITZACIÓ: 20/04/2022 
HORARI DIMARTS I DIJOUS DE 15:00-20:00  
190H TEÒRIQUES PRESENCIALS I 160H DE PRÀCTIQUES 

A QUI VA DIRIGIT? 

Es considerarà prioritaria la participació a les accions formatives subvencionades 
de les persones en situació d'atur. 

 
Aquesta acció formativa està vinculada a la concessió de la subvenció per a la 
realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – FOAP – EMT/2167/2022, de 29 de juny). 
Restem a l’espera de la seva resolució 

DESCRIPCIÓ 

El Curs de monitor/a prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en 
activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i 
avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general 
d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques 
d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb 
atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. 

QUÈ APRENDRÀS? 

Els continguts s’estructuren a partir de 4 mòduls formatius: 

 
1. M1: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 
2. M2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil 
3. M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure 
4. Formació Complementària 



 
Els diferents mòduls del curs fan referència a més de la Normativa de Joventut, 
als que s’estableixen en el certificat de professionalitat de Dinamització 
d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis 
socioculturals i a la comunitat i formen part del Catàleg modular integrat de 
formació professional. Aquests permetran transmetre a l’alumnat les capacitats 
per aplicar-les a la seva pràctica educativa. 

 

 

TITULACIONS 

Certificat de professionalitat subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i 
el Fons Social Europeu. 
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